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UMOWA nr ………….. 

zawarta w Warszawie w dniu ……………………………. 2022 r. roku pomiędzy: 

Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie (00-950), Plac Bankowy 3/5, 

NIP: 5252248481, Regon: 015259640, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

Panią Kamilę Nowocin - Zastępcę Dyrektora d.s. Utrzymania Terenów Zieleni w Zarządzie Zieleni 

m.st. Warszawy na podstawie pełnomocnictwa nr 20/2022 z dnia 14 marca 2022 r. udzielonego 

przez Panią Monikę Gołębiewską-Kozakiewicz - Dyrektora Zarządu Zieleni m. st. Warszawy działającą 

na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy nr GP-OR.0052.68.2022 z dnia 11 stycznia  

2022 r. 

a 

………………………..  
 

zwanych również z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami” 

Do niniejszej Umowy ze względu na jej wartość poniżej kwoty 130 000 zł nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest monitoring siedlisk i ostoi ptaków lęgowych w Obszarze 

Specjalnej Ochrony Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” (kod obszaru PLB 140004) od km 

488 do km 538 biegu Wisły. 

2. Wykonawca wykona monitoring wraz z opracowaniem jego wyników jako kontynuację dotychczas 

prowadzonego monitoringu na podstawie założeń projektu Life+ "Ochrona siedlisk kluczowych 

gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji 

warszawskiej" (WislaWarszawska.pl), zgodnie z ofertą z dnia ………………………… r. stanowiącą 

załącznik nr 1 do umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie z najwyższą starannością, według swojej 

najlepszej wiedzy i umiejętności, wykorzystując w tym celu wszystkie posiadane możliwości 

i doświadczenie oraz mając na względzie ochronę interesów Zamawiającego. 

4. Wykonawca uzyska odstępstwa od zakazów obowiązujących w rezerwatach przyrody na potrzeby 

wykonania zamówienia. 

5. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób przez niego zatrudnionych oraz osób 

trzecich, którym powierzy wykonywanie umowy lub z których pomocą ją wykonuje, jak za swoje 

własne działania lub zaniechania.  

6. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych 

potwierdzających należyte wykonanie prac określonych w § 2 pkt 1) - 4). Podpisane przez Strony 

bez zastrzeżeń protokoły zdawczo-odbiorcze stanowią podstawę do wystawienia przez 

Wykonawcę faktur zgodnie z postanowieniami § 3. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w okresie od dnia ………………… 2022 r. do dnia 15 kwietnia 

2023 r. W tym terminie Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu w wersji papierowej w 3 

egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD lub przesłanej drogą mailową: 

1) do 30 czerwca 2022 r. "Raport uproszczony zawierający informacje o ptakach wędrownych, 

bytujących i lęgowych zebrane w trakcie liczeń transektowych w miesiącach kwiecień-maj 2022", 

2) do 15 września 2022 r. "Raport uproszczony zawierający informacje o ptakach lęgowych zebrane 

w trakcie prowadzenia liczeń w czasie spływów w miesiącach maj-lipiec 2022". Wraz z ww. 

raportem drogą elektroniczną zostaną przekazane pliki w formacie *.kml pozwalające na odczyt 

precyzyjnej lokalizacji przestrzennej danych określonych w załączniku nr 3 do umowy, 
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3) do 15 grudnia 2022 r. "Raport uproszczony zawierający informacje o ptakach wędrownych 

zebrane w trakcie prowadzenia liczeń transektowych w miesiącach lipiec-listopad 2022", 

4) do 15 kwietnia 2023 r. "Raport końcowy zawierający pełne informacje o ptakach wędrownych, 

lęgowych i zimujących zebrane w trakcie liczeń prowadzonych od kwietnia 2022 r. do 31 marca 

2023 r.". 
 

§ 3 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 

§1 w wysokości ……………………. złotych brutto (słownie: …………………………………….złotych 00/100). 

2. Wynagrodzenie będzie płatne w następujących transzach: 

1) za raport złożony do 30 czerwca 2022 r.   – …………….. zł brutto 

2) za raport złożony do 15 września 2022 r.   – …………….. zł brutto 

3) za raport złożony do 15 grudnia 2022 r.  – …………….. zł brutto 

4) za raport złożony do 15 kwietnia 2023 r.  – …………….. zł brutto 

3. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi każdorazowo w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej  faktury, po wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminami podanymi w § 2, po 

otrzymaniu raportów i podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczych bez zastrzeżeń. 

4. Wykonawca umieści każdorazowo na fakturze numer umowy oraz następujące dane:  

a) Nabywcę: 

Miasto Stołeczne Warszawa 

Plac Bankowy 3/5 

00-950 Warszawa 

NIP: 525-22-48-481 

b)  Odbiorcę i płatnika: 

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy 

ul. Hoża 13 a 

00-528 Warszawa 

Faktury należy dostarczać na adres: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy ul. Hoża 13 a 00-528 

Warszawa lub przesłać za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania (PEF), o której 

mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane albo usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666) albo przesłać w formacie pdf na adres e-mail 

Zamawiającego: kontakt@zzw.waw.pl. 

5. Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, 

wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami 

niniejszej Umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że faktury elektroniczne będą przesyłane z następującego adresu  

e-mail: ..................................... 

7. Wykonawca zapewnia autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury 

elektronicznej. 

8. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego uznaje się datę wpływu faktury 

elektronicznej w formacie PDF do skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej Zamawiającego 

wskazanej powyżej. 

9. Strony zgodnie stwierdzają, iż za dzień zapłaty Wynagrodzenia uznawać będą dzień obciążenia 

rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniać będzie wszystkie koszty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, w tym również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych do utworów i prawa do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zależnych praw 

autorskich do utworów. 

mailto:kontakt@zzw.waw.pl
mailto:info@stop.most.org.pl
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11. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać 

cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  

13. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 

ustawy z dnia 08 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych (Dz. U. 2021 r., poz. 424 z późn.zm). 
 

§ 4 

Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bieżących informacji o rezultatach 

wykonywanych obserwacji na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni od dnia otrzymania 

wezwania drogą elektroniczną. 

§ 5 

Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu umowy będzie wykorzystywał jedynie materiały, dane i 

informacje oraz programy komputerowe, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a w 

szczególności nie naruszają majątkowych i osobistych praw autorskich lub praw pokrewnych. Gdyby 

doszło do takiego naruszenia, wyłączną odpowiedzialność względem osób, których prawa zostały 

naruszone, ponosi Wykonawca. 

§ 6 

1. Do elementów Przedmiotu Umowy, będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.), 

zwanych dalej łącznie „utworami” lub z osobna „utworem”, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego pełnię autorskich praw majątkowych, w szczególności prawo do korzystania i 

rozporządzania utworem lub jego częścią, bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i 

terytorialnych, na niżej wymienionych polach eksploatacji:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu, przy użyciu każdej możliwej techniki, w tym 

do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, 

techniką cyfrową lub inną techniką, 

2) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 1), w tym publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w 

radio, telewizji lub Internecie, w ramach utworów multimedialnych, prezentacji itp. a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, wraz z udzieleniem 

upoważnienia do wykonywania praw zależnych do utworu oraz prawem zezwalania 

na wykonywanie praw zależnych do utworu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono, w tym 

do wprowadzenia ich do obrotu, użyczania lub najmu, 

4) w zakresie przetwarzania i modyfikowania w jakikolwiek sposób, 

5) w zakresie wprowadzania jakichkolwiek zmian. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do elementów Przedmiotu 

Umowy, o których mowa w ust. 1, na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1, z chwilą 

podpisania odpowiedniego protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu poszczególnych elementów Przedmiotu 

umowy, o których mowa w ust. 1 przenosi na Zamawiającego prawo własności materialnych 

nośników, na których dany element Przedmiotu umowy został utrwalony. 

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w jego imieniu autorskich praw 

osobistych do utworów, a w szczególności do:  

1) wkraczania w integralność utworów oraz wyboru sposobu i zakresu naruszania treści lub 

formy utworów,  

2) decydowania o pierwszym i każdym następnym publicznym udostępnieniu utworów 

(sposobach, formach, terminach i miejscach),  
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3) uprawnień osobistych przysługujących Wykonawcy na podstawie stosownych przepisów 

prawa. 

5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie z opracowań powstałych na 

podstawie elementów Przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1, na polach eksploatacji 

określonych w ust. 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego i nieodwołalnego prawa 

do dokonywania zmian, przeróbek, uzupełnień, skrótów, aranżacji i opracowań utworów. 

6. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do 

opracowań, o których mowa w ust. 5, przez osoby trzecie, a także do korzystania i 

rozporządzania, z zachowaniem praw tych osób, tymi opracowaniami na polach eksploatacji 

określonych w ust. 1. 

7. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że w chwili przejścia na Zamawiającego praw, o których mowa 

w ust. 1:  

1) będą mu przysługiwać wyłączne majątkowe prawa autorskie, o których mowa w ust. 1,  

2) jego uprawnienia, o których mowa w pkt 1) nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób 

trzecich,  

3) jest w pełni uprawniony do zawarcia i wykonania umowy, 

4) zawarcie Umowy nie narusza i nie naruszy jakichkolwiek praw osób trzecich oraz postanowień 

umów zawartych z osobami trzecimi. 

8. Wykonawca zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Zamawiającego, 

Użytkownika lub innych wykonawców w związku z jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich, 

postępowaniami sądowymi lub innymi, w tym pokryje uzasadnione koszty obsługi prawnej 

poniesione przez Zamawiającego lub Użytkownika w związku z powyższym, o ile taka szkoda 

będzie wynikiem złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub zapewnień, o których mowa w ust. 7, 

niezgodnych z rzeczywistym stanem faktycznym lub prawnym. W przypadku wniesienia 

jakiegokolwiek powództwa przeciwko Zamawiającemu lub Użytkownikowi, a także wszczęcia 

jakiegokolwiek innego postępowania przeciwko Zamawiającemu lub Użytkownikowi w związku z 

naruszeniem jakichkolwiek praw osób trzecich w wyniku korzystania z utworów, Zamawiający lub 

Użytkownik, zawiadomi/ą o tym Wykonawcę, który na żądanie Zamawiającego lub Użytkownika 

weźmie na swój koszt udział w postępowaniu w zakresie niezbędnym do ochrony ich przed 

odpowiedzialnością tej osoby trzeciej. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo do korzystania w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych), 

referencyjnych i promocyjnych, dla celów publikacji, z utworów powstałych w wykonaniu Umowy i 

opracowań. 

10. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych, w tym do wykonywania praw 

zależnych jest zawarte w wynagrodzeniu za wykonanie Przedmiotu umowy określonym w § 3 

ust.1. 

 

§ 7 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazania raportów w stosunku do któregokolwiek z terminów określonych w § 

2 pkt 1) – 4) – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w udzieleniu Zamawiającemu bieżących informacji o rezultatach wykonywanych 

obserwacji w stosunku do terminu określonego w § 4 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) w przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania przez Wykonawcę warunków wykonania umowy 

lub standardów jakościowych wykonania prac określonych w metodyce monitoringu - 

załącznik nr 2 do umowy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 

umowy za każdy stwierdzony przypadek, przy czym przez stwierdzony przypadek, na potrzeby 

niniejszej umowy należy rozumieć nieprzestrzeganie danego warunku albo standardu, bez 

względu na liczbę prac do wykonania w ramach danego warunku lub standardu, 
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4) za wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn 

leżących  po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 

ust.1. 

2. Łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 20% łącznego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych przez Zamawiającego 

kar umownych z płatności wynagrodzenia należnego Wykonawcy, chociażby wierzytelność 

Zamawiającego o zapłatę kary umownej nie była jeszcze wymagalna (potrącenie umowne). Przed 

dokonaniem potrącenia Zamawiający zawiadomi w formie pisemnej lub elektronicznej Wykonawcę o 

wysokości i podstawie naliczonych kar umownych oraz prześle notę księgową. Zamawiający nie jest 

zobowiązany do wzywania Wykonawcy do zapłaty kary umownej i wyznaczania terminu do jej 

zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli potrącenie nie 

będzie możliwe, Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania noty księgowej.  

5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o których mowa w ust. 1, na zasadach 

ogólnych określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 471 K.c., w szczególności może 

zwolnić się z odpowiedzialności poprzez wykazanie, że nie ponosi odpowiedzialności za dany 

przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

6. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania ciążących na nim zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy ze skutkiem na 

przyszłość, jeżeli: 

1) Wykonawca rażąco narusza swoje obowiązki określone w Umowie, pomimo otrzymania  od 

Zamawiającego pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń, 

2)  Wykonawca pozostaje w zwłoce z przekazaniem raportów w stosunku do któregokolwiek z 

terminów określonych w § 2 pkt 1)-4) o dłużnej niż 14 dni. 

8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne z tytułu 

częściowego wykonania umowy, za faktycznie wykonane prace, pomniejszone o naliczone kary 

umowne. 

10. W okolicznościach, o których mowa w ust. 7 lub 8 powyżej, Zamawiający ma prawo skorzystać 

z uprawnienia do umownego odstąpienia od umowy nie później niż w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 

11. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy lub jej wypowiedzenie nie wyłącza obowiązku 

zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych i nie powoduje obowiązku zwrotu przez Zamawiającego 

kar zapłaconych przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. 

12. Odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i wskazywać przyczynę odstąpienia lub wypowiedzenia. 

13. W przypadku rozwiązania umowy, niezależnie od przyczyn, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu wszystkie dokumenty w oryginałach i kopiach, w których posiadanie wszedł w 

związku z wykonywaniem umowy. Strony postanawiają, iż w przypadku rozwiązania umowy prawa 

do prac wykonanych przez Wykonawcę w realizacji umowy, pozostaną przy Zamawiającym, z 

jednoczesnym prawem Wykonawcy do zachowania wynagrodzenia za prace wykonane, odebrane i 

zapłacone przez Zamawiającego. 
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§ 8 

1. W okresie obowiązywania umowy, a także po jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub stwierdzeniu jej 

nieważności, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

organizacyjnych, handlowych, technologicznych i technicznych, dotyczących Zamawiającego oraz 

jego działalności, stanowiących tajemnicę i niepodanych do wiadomości publicznej. 

2. Po wygaśnięciu, rozwiązaniu lub stwierdzeniu nieważności umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszystkie dokumenty i materiały dotyczące tajemnicy 

Zamawiającego, jakie otrzymał, sporządził lub zebrał on w trakcie obowiązywania umowy. 

3. W przypadku uchybienia obowiązkowi przewidzianemu w § 8 ust. 1 i 2 Zamawiającemu będzie 

przysługiwać kara umowna w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1. 

 

§ 9 

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dane go 

identyfikujące1, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2176). 

 

§ 10 

Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, 

w szczególności Kodeksu cywilnego. 
 

§ 11 

Spory, które mogą powstać w związku z wykonaniem postanowień umowy rozpatrywać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. Przed skierowaniem sprawy do sądu strony 

zobowiązują się podjąć rozmowy w celu polubownego rozwiązania sporu. 

§ 12 

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 13 

Integralną cześć umowy stanowią  załączniki: 

nr 1 - Oferta Wykonawcy, 

nr 2  - Metodyka monitoringu ptaków, 

nr 3 -  Wykaz gatunków będących przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, pod jednym dla każdej ze Stron. 

 

………………………………………                              ……………………………………… 

Zamawiający         Wykonawca 

1.  
1 Ograniczone w przypadku do osoby fizycznej - do imienia i nazwiska, a w przypadku osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą – do danych ujawnionych w CEIDG. 


